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Sak nr :

U-47/09:

LIVSKRAFTIGE KOMMUNER - DELTAKELSE
Det vises til sak O-28/09 i Utviklingsstyrets møte den 16.9 der Marit
Gilleberg fra KS orienterte om prosjektet ”Livskraftige kommuner” . Et
nettverksamarbeid som VNK som region er invitert i å delta på ut 2010
En viktig hensikt med programmet er å synliggjøre og styrke
kommunene som samfunnsutviklere og aktuelle temaer er f.eks.: Klima
/ energi, arealpolitikk, livskvalitet, friluftsliv, folkehelse, internasjonalt
samarbeid, miljøbasert næringsutvikling, kulturansvar mv.
Tilbudet består bl.a. i at Kommunenes Sentralforbund (KS) tilbyr oss
som region personressurser til et slikt arbeid
Etter møtet har det kommet frem følgende forslag til
samarbeidsområder som daglig leder ber utviklingsstyret om å prioritere
i sammen med en helhetsvurdering om deltagelse i prosjektet.
1. Forankring i kommunene. Hvordan få til dette?
2. Valdres utarbeider klima og energiplaner i sammen med Hallingdal.
Kan etablere et fagforum for de som jobber med disse planene?
3. Tilflytting . Hvordan skal Valdres regionen klare å trekke til
seg nok folk i framtida?
4. Statlige arbeidsplasser. Hvordan skal Valdres regionen arbeide
for å trekke til seg statlige arbeidsplasser?
5. Hvordan skape attraktive arbeidsplasser?
6. Faglig forum for arealplanlegging/kommuneplanlegging?
7. Arrangere en større formidlingskonferanse der
Valdres Natur- og Kulturpark presenterer
sine erfaringer så langt for kommuner og departementer.
Daglig leder i VNK orienterte om programmet og aktuelle
samarbeidsområder i ordfører / rådmannsmøtet den 7.10.09.
Det var ingen motforestilling om deltagelse i programmet, som krever et
vedtak i utviklingsstyret og en orientering ut til kommunene.
Daglig leder vil overfor Utviklingsstyret fremme følgende

sign.
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FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Utviklingsstyret mener at VNK bør delta i KS sitt nettverkssamarbeid
”Livskraftige kommuner”, og vil be daglig leder gi tilbakemelding om
dette til KS / prosjektet og til valdreskommunene.
2. Utviklingsstyret vil be daglig leder drøfte nærmere med KS de
samarbeidsområder som bør prioriteres, og som bl.a. bør omfatte
…………………………………………
I møtet framkom ulike syn på hvorvidt VNK bør delta i nettverket – og at
slike nettverk lett resulterer i feil bruk av arbeidsressursene.
Daglig leder orienterte om sitt syn på de skisserte samarbeidsområder i
nettverket, og debatten endte opp i følgende
VEDTAK:
1. Utviklingsstyret mener at VNK bør delta i KS sitt nettverkssamarbeid
”Livskraftige kommuner”, og vil be daglig leder gi tilbakemeling om
dette til KS / prosjektet og til valdreskommunene.
2. Utviklingsstyret mener at spesielt punktene 1. Forankring i
kommunene, 3. Tilflytting – inkl. 4. og 5. om å skape arbeidsplasser
og 7. Formidlingskonferanse om VNK kan være interessante for
Valdres.
3. Utviklingsstyret mener daglig leder bør begrense engasjementet i
nettverket til saksområder det likevel skal jobbes med, og der
nettverkssamarbeidet vil gi god drahjelp.
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